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СПИСОК УЧАСНИКІВ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Art_veselka Точкова розпис тарілок і предметів декору 

Caramellu.com.ua Авторські аксесуари для волосся матеріали для творчості 

Christmas gifts Картини. Панно. Абстракціонізм. Декупажний живопис 

Garni Rechi Прикраси з бісеру та каміння, металеві прикраси, футболки з ручним розписом, 
дитячі бантики. 

HeARTwayUA Інтер’єрні іграшки з шерсті. Needle felted OOAK toys. 

Iveri Handmade Jewelry Грузинська перегородчатая емаль на сріблі і кам'яна мозаїка на латуні - 
ювелірні вироби ручної роботи. Грузія. 

Julia Pizar Авторські роботи з вовни. Фелтинг, виготовлення взуття, сумок 

La Goldia Жіноча мереживна білизна ручної роботи 

Light Inside Виробництво повсякденному молодіжного одягу з авторськими принтами. 

Loskkutok Авторскі вироби. Ароматичні (саше) іграшки, ігольніци, обереги; декоративні 
подушки. 

LOVILEX Текстильні іграшки ручної роботи LOVILEX 

NECKLACE AKELIA Авторське створення намист в етно/бохо стилі 

Olko-Glass Виготовлення аксесуарів та прикраси зі скла за технологією фьюзинг 

Ranok Creative/ Зірка Набори для творчості 

ValiCo Яскравий одяг з ручним розписом 

Арт-студия S'VitaV Арт-студія S'VitaV - авторський декупаж  

АРТ-Студія Макош Дизайнерські вироби ручної роботи, виготовлення прикрас з бісеру та коконів 
тутового шовкопряда 

Вишневская Наталья Авторські прикраси з міді (дротова техніка), авторський лемворк 

Волкова Наталія Валяні брошки з вовни, браслети, новорічні аксесуари 

Волшебные одежки Дитячі кофти, світшоти, костюми та інші чарівні речі. 

Все о рукоделии Журнал про рукоділля 

 ГО «Творчий Позитив»  Виготовляємо подарунки: сувеніри, прикраси, солодкі букети та інші. 

Гончаренко Тамара Декор. Декупаж. Дерев'яні заготовки 

Гоц Оксана /Decoupage Vintage Майстер з декупажу 

Грищук Анатолій Дитячі книжки 

Декупажинка Магазин: все для декупажу, готові роботи. 

Дивоквіт майстерня прикрас/ 
Коваль Ольга 

Вироби в техніці «канзаши», вироби з фоамірану, м`які іграшки ручної роботи, 
в`язані аксесуари, вироби зі стрічок 

Журавська Яна, Квітуча 
Долина” 

Прикраси для волосся в стилі канзаши та прикраси для душі з бісеру та бус. 

Зинченко Ирина Дитячі книги, валяні іграшки 

Ігромаг Інтелектуальні, розвиваючі ігри для дітей та дорослих 

Кокон Магазин рукоділля (декупаж, фурнітура, вишивка) 



СПИСОК УЧАСНИКІВ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Комора Матеріали для творчості. Декупаж. Подарунки ручної роботи. 

Крамничка Скарбничка Домоткане полотно, льон, канва. Товари для рукоділля. 

Криворучко Елена Авторська панчішна лялька ручної роботи 

Лавка мастеров Вишивка, в'язання, іграшки 

Ланда Алина Біжутерія з текстилю 

Литвиненко Лариса Вироби з льону, рушники, серветки, сумки. 

Лихацкая Татьяна В'язані вироби ручної роботи (кардигани, светри, шапки, снуди, шарфи, пледи 

Львівська феєрія Шоколадні вироби, сувеніри з шоколаду. 

Манченко Елена Виготовлення листівок, альбомів  виготовлення аксесуарів з тканини і стрічок 

Микула Ольга , Mikulas’ Art Майстер рукоділля.Ляльки, підсвічники та картини 

Мирош Оксана /SIANIA Текстильні іграшки, керамічні прикраси майстера 

Народжені вогнем Прикраси в техніці гарячої перегородчастої емалі на міді. 

Николенко Валентина В'язаний прикраси з бісеру 

Печенюк Ольга Декупаж. Серветки для декупажу. Авторські вироби 

Подарки с душой Валяні вироби з войлоку 

Притула Наталія Прикраси ручної роботи зі штучного та натурального каміння, оригінальні 
красиві подарункові набори. 

Прованс ТМ Виробник текстилю для дому, власна ТМ "Прованс", 

Свечная мастерская 
"Спільнота друзів" ГО 

Благодійний.фонд: - парафінові свічки, проект "Свічкова майстерня" з 
соц.міссіей "Народна допомога" 

Синовіцька Лідія Авторські текстильні ляльки ручної роботи 

Сочнєва Ірина Виготовляємо імбирно-розписне печиво, різної складності розпису! 

Стіна  Журнал "Стена", Молодіжний журнал видавництво. Презентації, конкурси. 

Студия Димфо Благодійний фонд: громад .орг-я: діти з фізічним обмеженням 

Сумочки от "ОМ" Майстер-дизайнер: сумки, одяг, аксесуари; сувенірна продукція 

Творча майстерня «Комора» Подарунки ручної роботи: від мяких іграшок для діток і закінчуючи 
брутальними шкіряними пасками для байкерів. 

ТМ Сироман Виготовлення сирів з козиного та коров’ячого молока - за французькою 
технологією, з українською душею. 

Українська кераміка Виробництво і продаж керамічного посуду, сувенірів з кераміки 

Хмиль Ольга,  
Рожкова Наталья 

Майстер . Авторська інтер’єрна лялька текстильна та у комбінованій техніці. 
Тедді. 

Шевченко Тарас та Ірина Виготовлення будинків, пряників імбірно-медових, виготовлення хлібо-
булочних виробів без дріжджів на органічних складових. 

Шемякина Наталья Батік. Роспис. Майстер-класи. Картини, одяг, аксесуари 

Шкляренко Марина Прикраси : кулони, кольє, броши, сережки, браслети 

 


